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Spania a vândut obligaþiuni

la un randament record

Spania a plasat, ieri, titluri de stat
de 2,98 miliarde euro, iar cele cu ma-
turitatea pe cinci ani au fost vândute
la un randament record, în condiþiile
în care þara nu reuºeºte sã convingã
investitorii cã îºi poate þine sub
control finanþele.

Spania a vândut titluri cu maturi-
tatea în iulie 2017, la un randament
de 6,459%, faþã de 6,072% la licita-
þia similarã de luna trecutã. Totodatã,
Madridul a plasat obligaþiuni cu sca-
denþa la doi ani, la un randament de
5,204%, comparativ cu 4,335% la
licitaþia din 7 iunie.

De menþionat cã randamentul tit-
lurilor spaniole pe zece ani a ajuns la
7,03%, de la 6,962%.

Scad costurile de împrumut

ale Franþei

Costul împrumuturilor Franþei a scã-
zut ieri, titlurile plasate pe termen scurt
având un randament apropiat de zero.

Agenþia de Management al Dato-
riei de la Paris a plasat titluri de 8,96
miliarde euro cu maturitatea la 3, 4 ºi
5 ani. Randamentul obligaþiunilor pe
trei ani a fost de 0,12%, faþã de 1% la
licitaþia similarã din februarie. Titlu-
rile pe cinci ani au avut un randa-
ment de 0,86%, comparativ cu
1,43% la plasamentul din iunie.

FMI susþine revenirea Irlandei

pe piaþa obligaþiunilor

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) colaboreazã cu autoritãþile
Irlandei ºi oficialii europeni pentru
elaborarea unui plan menit sã reducã
povara bãncilor din þarã ºi sã facilite-
ze revenirea acesteia pe piaþa obliga-
þiunilor, anul viitor. (V.R.)

Ofertã îmbunãtãþitã de la Alro
pentru energia hidro

Alro ºi-a îmbunãtãþit preþul
oferit pentru energia furni-
zatã de Hidroelectrica,

dupã ce, sãptãmâna trecutã, nego-
cierile nu s-au finalizat cu un con-
sens, ne-a declarat Remus Vulpes-
cu, administratorul special al produ-
cãtorului de electricitate.

Domnia sa ne-a precizat: “Noi la
Hidroelectrica am înþeles cã urmea-
zã sã primim o ofertã
îmbunãtãþitã de la
Alro, în urma întâlni-
rii de la Palatul Victo-
ria, dintre premierul
Victor Ponta ºi minis-
trul Economiei, Da-
niel Chiþoiu. Noi ºtim
cã Alro este cel mai
mare consumator de
energie, pe care o fo-
loseºte în procesul de
producþie al alumi-
niului. În negocieri nu l-am tratat ca
pe un simplu furnizor pentru cã in-
dustria de aluminiu susþine mii de lo-
curi de muncã”.

Victor Ponta a anunþat, ieri, într-o
scurtã declaraþie de presã, cã Ministe-
rul Economiei ºi structurile compo-
nente au pregãtit strategiile necesare

pentru sprijinirea companiilor Alro ºi
Oltchim, astfel încât sã fie pãstrate lo-
curile de muncã în Slatina, Râmnicu
Vâlcea ºi Piteºti. Domnul Ponta a
precizat, citat de Agerpres: “Am avut
cu ministrul Chiþoiu douã întâlniri,
dupã ce m-am întors la inaugurarea
segmentelor de autostradã, cu cei de
la Alro ºi de la Oltchim. În ambele lo-
curi sunt probleme economice, gene-

rate, în cazul Alro, de
liberalizare ºi noua le-
gislaþie în energie, iar la
Oltchim sunt probleme
istorice care vor fi fina-
lizate prin privatizare.
În ambele situaþii, Mi-
nisterul Economiei ºi
structurile componente
au pregãtit strategii
pentru sprijinirea lor.
Cel mai important lu-
cru în ceea ce mã pri-

veºte a fost garantarea sprijinului gu-
vernamental, în limitele impuse de
Comisia Europeanã ºi de piaþã, în li-
mitele stabilite cu Fondul Monetar
Internaþional ºi Comisia Europeanã".

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

ADRIAN COMªA, DIRECTORUL
EURO PEC GALAÞI

“Rezilierea contractului
cu Hidroelectrica ne-a creat
un disconfort în relaþiile
cu creditorii noºtri”
l Cele douã societãþi pe care Adrian
Comºa le are în Galaþi au încheiat anul
2011 pe plus l Omul de afaceri sperã
sã obþinã aceleaºi rezultate financiare ºi
la finele acestui an

Pentru prima datã dupã rezilierea
contractului pe care societatea Euro
P.E.C. Galaþi l-a avut încheiat cu Hi-
droelectrica, directorul Adrian
Comºa explicã care au fost repercu-
siunile acestei decizii asupra afacerii
sale. „Rezilierea contractului cu Hi-
droelectrica ne-a creat un disconfort
în relaþiile cu creditorii noºtri,

îngreunându-ne foarte mult negocierile pentru obþine-
rea cash-flow-ului necesar desfãºurãrii în bune condiþii
a activitãþii curente.

Bineînþeles cã relaþiile cu partenerii noºtri de furnizare
a energiei electrice au avut de suferit dar sperãm cã vom
depãºi momentul dificil ºi vom ajunge la un rezultat
favorabil pentru ambele pãrþi”, a declarat pentru ziarul
BURSA, Adrian Comºa, directorul Euro P.E.C. Galaþi.

ANA FELEA

(continuare în pagina 11)

DUPÃ CRIZA POLITICÃ
DIN ROMÂNIA

Viviane Reding
cere înfiinþarea
unui post de
ministru al
Justiþiei în UE

Indignarea legatã de situaþia poli-
ticã din România este generalã
la Bruxelles. Într-un interviu pu-

blicat de cotidianul german “Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, comi-
sarul european pentru Justiþie Vivia-
ne Reding cere crearea unui post de
ministru european al Justiþiei. “În
uniunea monetarã, vorbim toþi de
necesitatea de a merge spre un con-
trol ºi o supervizare întãritã, pentru
a întãri încrederea reciprocã. Apa-
rent, avem nevoie de exact aºa ceva
în domeniul justiþiei”, a afirmat Re-
ding, adãugând: “Vorbim mult în
prezent de necesitatea de a avea un
ministru european de Finanþe. Con-
sider corect acest lucru. Dar eu cred
cã avem nevoie, de asemenea,
într-un viitor nu foarte îndepãrtat, de
un ministru al Justiþiei în UE, care sã
dispuna de mijloace pentru a impu-
ne statul de drept în UE".

I.P.

(continuare în pagina 3)

Reporter: De unde a venit ideea
iniþierii unei platforme politice?
Care sunt structura, misiunea ºi
obiectivele ICCD?

Mihai-Rãzvan Ungureanu: Sco-
pul Iniþiativei Civice de Centru Dre-
apta este acela de a se constitui într-o
platformã flexibilã a societãþii civile
în baza cãreia sunt aºteptaþi sã se ex-
prime toþi cetãþenii ale cãror valori ºi
principii despre societate, economie

ºi viaþã politicã sunt apropiate dreptei
europene. Iniþiativa este înainte de toa-
te un mijloc de expresie pentru majo-
ritatea tãcutã a electoratului românesc
care nu se mai regãseºte în oferta po-
liticã actualã ºi care preferã sã-ºi inhi-
be manifestãrile în viaþa publicã pe
fondul unei profunde dezamãgiri faþã
de clasa politicã actualã.

Obiectivele imediate ale Iniþiati-
vei sunt acelea de a construi o

platformã de oameni ºi de idei care sã
joace rolul de clasã polticã alternati-
vã la cea deja existentã ºi sã vinã cu o
ofertã electoralã nouã, bazatã pe pro-
iecte care au în centrul lor adevãrate-
le interese ale cetãþenilor.

Reporter: Aþi pregãtit un plan de
acþiune pentru sprijinirea preºedin-
telui Traian Bãsescu la referendum?
Dar pentru alegerile parlamentare
din toamnã?

Mihai-Rãzvan Ungureanu: La
alegerile din toamnã, ICCD va fi par-
te a platformei electorale care va avea
propriii candidaþi. Elementul distinc-
tiv este acela cã Iniþiativa va aduce în
prim-planul politicii feþe noi, dinami-
ce ºi mai ales credibile, ireproºabile
din punct de vedere moral ºi profesio-
nal. Pânã la alegerile din toamnã,
ICCD va merge peste tot în þarã pen-
tru a se întâlni cu susþinãtorii ºi pentru
a stabili împreunã cu aceºtia mesajele
comune ºi planul de bãtaie.

În ceea ce priveºte referendumul,

nu voi ezita nicio clipã sã denunþ
acest demers al cãrui unic scop este
acela de a facilita accesul unor oa-
meni politici la puterea absolutã în
România cu încãlcarea gravã a nor-
melor democratice ºi sfidând cu
nonºalanþã adevãrata agendã a rom-
ânilor, care dupã aproape trei luni de
guvernare Ponta ºi Antonescu sunt
mai sãrãciþi, mai umiliþi ºi mai izolaþi
ca oricând.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 3)

Într-o perioadã de crizã economicã, când oricum principala problemã a re-
lansãrii economice este încrederea, þara noastrã tocmai ºi-a anulat
ºansele la o revenire economicã mai rapidã, dinamitându-ºi cel mai
important capital: încrederea partenerilor în drumul sãu democratic
ºi european, ne-a declarat, într-un interviu, Mihai-Rãzvan Ungurea-
nu, fost prim-ministru ºi membru fondator al Iniþiativei Civice de
Centru-Dreapta (ICCD), cu care va participa, ca parte dintr-o
platfromã electoralã, la alegerile parlamentare din toamnã.
Mihai-Rãzvan Ungureanu apreciazã cã referendumul nu mai
poate fi doar despre Preºedintele Bãsescu. “Aici este vorba des-
pre a alege între abuz ºi normalitate democraticã, între lege ºi
fãrãdelege, între un destin european ºi un destin de þarã din lu-
mea a treia”, ne-a declarat domnia sa.

Fostul prim-ministru nu vede niciun motiv de bucurie în even-
tualitatea conformãrii lui Victor Ponta ºi Crin Antonescu cu

cerinþele foarte specifice ale Uniunii Europene, drama
fiind chiar ajungerea în punctul de a fi arãtaþi

cu degetul de întreg mapamondul
ca exemplu de þarã care poate de-
rapa spre practici autoritare, iar
singura soluþie o reprezintã, potri-
vit domniei sale, creºterea unei
clase politice în ADN-ul cãreia sã
nu mai existe tentaþia puterii ab-
solute de tip sovietic.
Mihai-Rãzvan Ungureanu a mai
fost ministru de externe ºi direc-
tor al Serviciului de Informaþii
Externe (SIE).

MIHAI-RÃZVAN UNGUREANU:

Referendumul: Alegere între destin european
ºi un destin de þarã din lumea a treia

SIE ne lãmureºte
sau nelãmureºte?

Actualul director general al Serviciului
Român de Informaþii Externe (SIE), dom-
nul Teodor Meleºcanu, a avut, recent, o

întâlnire cu câþiva jurnaliºti, printre aceºtia numãrându-se Emil Hurezea-
nu ºi Ion Cristoiu, ne-au declarat surse apropiate împrejurãrii.

Discuþiile s-au concentrat pe recentele evenimente de pe scena politicã
ºi ecourile acestora în strãinãtate.

Aceleaºi surse ne-au spus cã Teodor Meleºcanu ar fi negat în faþa jurna-
liºtilor vreo implicare a SIE în propagarea informaþiilor de pe piaþa inter-
nã, în strãinãtate.

Contactaþi de noi pentru a verifica informaþia, în primã instanþã, interlo-
cutorul nostru de la SIE ne-a transmis cã nu ºtie sã fi avut loc o astfel de
întâlnire, cã se va interesa ºi cã, în cel mai scurt timp posibil, vom fi con-
tactaþi ca sã ne transmitã rãspunsurile solicitate. (L.D.)

(continuare în pagina 3)

“ELSID” SA ªI
“ELECTROCARBON”:

Nu suntem ostili în
negocierile cu Hidroelectrica

“Administratorul special al Hidroe-
lectrica SA (n.r. Remus Vulpescu)
afirmã: «Cei mai ostili sunt Electro-
carbon ºi Elsid Titu, companii cu care
Hidroelectrica are procese mai vechi
pentru cã au refuzat majorarea preþuri-
lor. Din cauza acestor procese, ei iau ºi
acum energia hidro la preþul de 103
lei/MWh». Domnia sa a subliniat cã,

din cauzaacestei ostilitãþi, existã ºanse mari sã fie denunþa-
te ºi contractele cu Elsid ºi Electrocarbon.

Aceastã afirmaþie, în afara inexactitãþii ei, este de natu-
rã sã creeze o imagine distorsionatã asupra comporta-
mentului subscriselor în relaþia contractualã cu SC Hidro-
electrica SA ºi sã determine inclusiv prejudicii de imagi-
ne, cu efecte asupra relaþiilor noastre contractuale cu par-
tenerii noºtri contractuali".

Cu aleasã consideraþie,

SC Elsid SA ºi SC Electrocarbon SA

prin Ing. Emil Criºan"

(continuare în pagina 11)

DIALOG CU CITITORII

The President View poþi fi chiar tu!
Î

n urma unor controverse fierbin-
þi în secþiunea de comentarii a ar-
ticolului “O ofertã de angajare

pentru Antonescu ºi Bãsescu”, din
17 iulie, cititorul nostru Virgil Be-
stea a lansat urmãtoarea idee:

3.4. Un Preºedinte pentru Româ-

nia (rãspuns la opinia nr. 3.1)

(mesaj trimis de Virgil Bestea, în

data de 17.07.2012, ora 15:15)

Dragã C.A., dragã Make,

cã tot românul se pricepe la poli-

ticã ºi fotbal este bine cunoscut. Hai

sã facem un concurs de împrejurãri

în care sã ne înscriem pentru func-

þia de comentator pe care ai pro-

pus-o. Tema va fi o privire strategi-

cã asupra dezvoltãrii României

pentru urmãtorii 10 ani 2021

începând de astãzi 17 iulie (corec-

taþi data referendumului stimabil

CA pentru a nu se spune cã ºtiaþi di-

nainte rezultatul) ºi sã lãsãm pânã

la alegeri în toamnã ca cititorii sã

poatã vota. Sã stai pe margine ºi sã

spui cã aia nu e bunã, cã cealaltã

scârþâie fãrã a da tu însuþi o soluþie

nu este adevãrata luptã de opinii.

Avem deosebita ocazie cã Make

ne-a oferit aceastã platformã pen-

tru a învãþa sã gândim, poate cã ar

trebui sã încercãm ºi noi sã vedem

cât de tari suntem dacã am fi în ro-

lul preºedintelui. Deci The Presi-

dent View poþi fi chiar tu!

Am promis cã voi da curs ideii.
Acum doar o anunþ.
Sãptãmâna viitoare, vom deschi-

de o rubricã specialã pe site-ul
www.bursa.ro, în care sã gãzduim
propunerile de strategie întocmite de
cititori, pe care le vom supune dez-
baterii ºi votului publicului.

În cazul unor propuneri de succes,
le vom promova în ziarul tipãrit.

MAKE

Companiile “Elsid” SA ºi “Electrocarbon” SA au trans-
mis, ieri, redacþiei mai multe precizãri faþã de afirmaþiile
administratorului special al SC Hidroelectrica SA, dom-
nul Remus Vulpescu preluate în articolul “Negocierile Hi-
droelectrica -bãieþii deºtepþi au intrat în prelungiri”.
Redãm încontinuareprecizãrile primite, care reflectã istoria
negocierilor dintre cele douã companii ºi Hidroelectrica.
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